
Przedszkolaku zapraszam Cię do zabawy z wierszykiem-masażykiem   Rodzic czyta treść i 

wykonuje masażyk na plecach dziecka zgodnie z opowieścią. Celem zabawy jest wydłużanie 

koncentracji uwagi oraz dostarczenie bodźców dotykowych. 

Tekst wierszyka (M. Bogdanowicz - Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki). 
 

IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE  

 

Idzie pani: tup, tup, tup, 

[Dziecko zwrócone do nas plecami. Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy 

opuszkami palców wskazujących] 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, 

[delikatnie stukamy zgiętym palcem] 

skacze dziecko: hop, hop, hop, 

[naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na palcach] 

żaba robi długi skok. 

[z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. stopy i głowę] 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, 

[dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka]  

kropi deszczyk: puk, puk, puk, 

[delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami] 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, 

[Klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”] 

a grad w szyby łup, łup, łup. 

[lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści] 

Świeci słonko, [gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym] 

wieje wietrzyk, [Dmuchamy we włosy dziecka] 

pada deszczyk. [z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy] 

Czujesz dreszczyk? [leciutko szczypiemy w kark] 

 

Przedszkolaku wymień wszystkie miesiące. Następnie pokoloruj je odpowiednimi kolorami: 

 miesiące wiosny - kolorem  zielonym, 

 miesiące lata - kolorem żółtym, 

 miesiące jesieni - kolorem brązowym, 

 miesiące zimy - kolorem  błękitnym lub srebrnym. 

Dorysuj wskazówkę, niech wskazuje na miesiąc, który jest obecnie Powodzenia! 

Rodzicu w tym zadaniu dziecko rozwija umiejętności logicznego myślenia i utrwala nazwy miesięcy. 

 



 

 

W drugim zadaniu zamaluj buźkę, pod każdym rysunkiem, którego nazwa kończy się 

głoską: n, k, t. 

n - na niebiesko, 

k - na zielono, 

t - na żółto. 

Rodzicu dziecko w tym zadaniu utrwala poznane litery oraz kształtuje umiejętność analizy i 

syntezy głoskowej. 



 

 

Inspiracja ze strony: https://i.pinimg.com/originals/bb/64/31/bb6431b4ff48e8b684bb4472e6480fb0.png 

https://i.pinimg.com/originals/c1/06/98/c10698d9c02138cba9aadb8eda65b0c3.jpg 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/bb/64/31/bb6431b4ff48e8b684bb4472e6480fb0.png
https://i.pinimg.com/originals/c1/06/98/c10698d9c02138cba9aadb8eda65b0c3.jpg


Zapraszam do zabawy muzycznej. Kliknij w  poniższy link, wysłuchaj piosenki i odpowiedz na pytania. 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy  mowę oraz małą motorykę. 

https://www.youtube.com/watch?v=ca4JNLz2CR0 

O kim śpiewają dzieci? 

Jaka jest twoja mama, jak wygląda? 

Co lubi robić twoja mama? 

Jak spędzasz wolny czas z mamą ? 

W ramce poniżej narysuj portret swojej mamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ca4JNLz2CR0


Zadanie w książkach 

Nowe przygody Olka i Ady cz.4 str.44-45. 

Opracowała: Kinga Mateja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opracowała: Agnieszka Respondek 

 

1. Nazwij członków rodziny.  

Kto jest najmłodszy, a kto najstarszy w tej rodzinie? 

 Pokoloruj najstarszego członka w rodzinie. 

 

Celem zadania jest rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi oraz 

usprawnianie motoryki małej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.pinterest.at/pin/680043612459578278/ 

https://www.pinterest.at/pin/680043612459578278/


2. Ćwiczenie słuchu fonematycznego.     

Zapraszam do wspólnej zabawy 

          https://wordwall.net/play/2321/950/209   

https://wordwall.net/play/2321/950/209

